


งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

1. โครงการส่งเสริมวฒันธรรม
องค์กรและคุณธรรมจริยธรรมในการ
ท างาน

เจา้หน้าที่ของสถาบันมคีวามรู้
เกี่ยวกบัหลักธรรมาภิบาล
และการต่อต้านการทุจริต

จดัการประชมุระดมความคิดเห็น 
เร่ือง "การประเมนิความเส่ียงการ
ทุจริตและมาตรการป้องกนัการ
ทุจริต" เมื่อวนัที่ 3 มนีาคม 2563 
ณ ห้องประชมุชยัพฤกษ์ อทุยาน
หลวงราชพฤกษ์ โดยมเีจา้หน้าที่ของ
สถาบันเขา้ร่วมการประชมุทั้งส้ิน 50
 คน

- 14,000 10,100 P P P
เอกสารแนบ
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2. กจิกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะ
ทางให้แกผู้่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน วนิัยและนิติการ

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการ
ป้องกนัการทุจริต

1. จดัการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ 
หลักสูตร "ขอ้แกป้ัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาการตรวจรับพัสดุ 
และกรณีศึกษา" เมื่อวนัที่ 9 
พฤศจกิายน 2562 ณ ห้อง
กลัปพฤกษ์ อทุยานหลวงราชพฤกษ์ 
โดยมเีจา้หน้าที่ของสถาบันเขา้ร่วม
การฝึกอบรมจ านวน 51 คน

- 27,500 26,964.78 P P P
เอกสารแนบ
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนยป์ฏิบัตกิารตอ่ตา้นการทุจริต ระดบักระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (รอบ 6 เดอืน)
สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สงู (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

งานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุ

1



งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุ

2. จดัการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ 
หลักสูตร การบริหารพัสดุ (ครุภัณฑ์)
 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2563 ณ 
ห้องดอยค า ศูนยฝึ์กอบรม
สถาบันวจิยัและพัฒนาพื้นที่สูง โดยมี
เจา้หน้าที่ของสถาบันเขา้ร่วม
ฝึกอบรม จ านวน 60 คน

- 25,400 19,518.40 P P P
เอกสารแนบ
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3. กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ป้องกนัการกระท าผิดวนิัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหวา่งหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง

เจา้หน้าที่ได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ป้องกนัการกระท าผิด
วนิัยและต่อต้านการทุจริต
ระหวา่งหน่วยงานในสังกดั
กระทรวง

เขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนยป์ฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 6-7 
กมุภาพันธ ์2563 ณ โรงแรมไอบิส
 สไตล์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
รับทราบหลักเกณฑ์การประเมนิ ITA
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมถงึแนวทางและวธิกีารประเมนิ
ความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน

- - - P P P
เอกสารแนบ
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุ

4. กจิกรรมการรายงานขอ้มลูการ
ด าเนินการทางวนิัย แพ่ง อาญา และ
มติขอ้ส่ังการ

มกีารรายงาน ติดตามการ
ด าเนินการทางวนิัย แพ่ง 
อาญา และมติขอ้ส่ังการอยา่ง
ต่อเนื่อง

การรายงานผลการด าเนินงานกรณี
ขอ้ร้องเรียนเจา้หน้าที่ของรัฐ ตามมติ
 ครม. เมื่อวนัที่ 27 ม.ีค. 2561 ต่อ
 ศปท. กษ. ภายในวนัที่ 5 ของทุก
เดือน

- - - P

5. กจิกรรมการเปิดเผยขอ้มลูการ
จดัซ้ือจดัจา้งตาม พ.ร.บ.จดัซ้ือจดั
จา้งฯ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ. 
ขอ้มลูขา่วสารฯ พ.ศ. 2540 เชน่ 
ประกาศจดัซ้ือจดัจา้ง รายงานผลการ
จดัซ้ือจดัจา้งตามแบบ สขร.1

การจดัซ้ือจดัจา้งมคีวาม
โปร่งใสและเป็นไปตาม 
พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้งฯ พ.ศ. 
2560 และ พ.ร.บ. ขอ้มลู
ขา่วสารฯ พ.ศ. 2540

เผยแพร่ขอ้มลูการจดัซ้ือจดัจา้งตาม 
พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้งฯ พ.ศ. 2560 
เชน่ แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง ประกาศ
ราคากลาง ประกาศเชญิชวน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ 
ผลการจดัซ้ือจา้งรายเดือนตามแบบ 
สขร. 1 ตาม พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารฯ
 พ.ศ. 2540

- - - P P
เอกสารแนบ
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6. กจิกรรมประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

หน่วยงานมรีะดับคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานอยู่ในระดับ A 
ขึ้นไป

1. เขา้ร่วมการประชมุรับฟังความ
คิดเห็นโครงการประเมนิ ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2562 เพื่อ
รับฟังการชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานของผู้ตรวจการประเมนิ 
ปัญหาอปุสรรคที่พบ รวมถงึ
ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาส าหรับหน่วยงานที่เขา้รับการ
ประเมนิ

- - - P P
เอกสารแนบ
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุ

2. เขา้ร่วมการประชมุชี้แจงการ
ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบปบระมาณ พ.ศ.
 2563 เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 
2563 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
รับทราบหลักเกณฑ์และแนว
ทางการประเมนิ แล้วน าไปวาง
แผนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน

- - - P P
เอกสารแนบ
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3. วเิคราะห์ผลการประเมนิ ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและ
เตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์
การประเมนิประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในการประชมุ
คณะท างานด้านคุณธรรมฯ เมื่อวนัที่
 20 กมุภาพันธ ์2563

- - - P P
เอกสารแนบ
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4



งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุ

7. กจิกรรมบูรณาการท างานด้าน
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกดักระทรวง โดย
การจดัประชมุคณะอนุกรรมการ
ยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต กษ.

มกีารประสานการท างานด้าน
ป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกดั
กระทรวง

สวพส. ได้เขา้ร่วมการประชมุ
คณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์ชาติวา่
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต กษ. คร้ังที่ 1/2562 เมื่อ
วนัที่ 23 ธนัวาคม 2562

- - - P
เอกสารแนบ
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8. กจิกรรมการสร้างและพัฒนา
เครือขา่ยด้านป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกดั

มกีารสร้างและพัฒนา
เครือขา่ยด้านป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกดักระทรวง

เขา้ร่วมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในศุนยป์ฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 6-7 
กมุภาพันธ ์2563 ณ โรงแรมไอบิส
 สไตล์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
รับทราบหลักเกณฑ์การประเมนิ ITA
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมถงึแนวทางและวธิกีารประเมนิ
ความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน

- - - P P P
เอกสารแนบ

 4

5



งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุ

9. กจิกรรมคณะท างานคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สวพส. และ
ขบัเคล่ือนการท างานตามแผนปฏิบัติ
การ

มกีารทบทวน ปรับปรุง แกไ้ข
แผนป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตฯ และยกระดับ
คะแนนการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ สวพส. และ
การติดตามผลการด าเนินงาน

1. สวพส. ได้ทบทวนค าส่ัง
คณะท างานคุณธรรมฯ และแต่งต้ัง
คณะท างานคุณธรรมฯ ตามค าส่ังที่ 
314/2562 ลงวนัที่ 29 
พฤศจกิายน 2562 เพื่อขบัเคล่ือน
การด าเนินงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง
ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์ กษ. 
และด าเนินการประเมนิ ITA

- - - P P
เอกสารแนบ
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2. จดัการประชมุคณะท างาน
คุณธรรมฯ คร้ังที่ 1/2563 เมื่อ
วนัที่ 20 กมุภาพันธ ์2563 เพื่อ
วเิคราะห์ผลการประเมนิ ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปรับปรุงการด าเนินงานและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การ
ประเมนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

- 2,500 2,200 P P
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งบบรูณาการ งบหน่วยงาน ผลเบกิจ่าย
สร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ปอ้งกันการทจุริต

สร้างประสิทธภิาพ
การปอ้งกันการ

ทจุริต

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตวัชี้วดั เป้าหมาย
       ผลการด าเนินงาน       

ผลลพัธ์/ผลสมัฤทธิ์

งบประมาณ (ถ้ามี)
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

หมายเหตุ

10. ประกาศเจตจ านงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

มปีระกาศเจตจ านงผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ

ผู้อ านวยการสถาบันได้ออกประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม
 2563 ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ

- - - P P P
เอกสารแนบ
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11. ประการนโยบายสกดักั้นการ
กระท าที่สุ่มเส่ียงต่อการรับสินบน
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

มปีระกาศนโยบายการให้หรือ
รับของขวญัทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปี
ใหมแ่ละโอกาสต่างๆ

ผู้อ านวยการสถาบันมนีโยบายและ
ประกาศไมรั่บของขวญัในชว่ง
เทศกาล (No Gift Policy) เผยแพร่
 ณ ที่ท าการของสถาบัน เวบ็ไซต์ 
และ facebook ของสถาบัน

- - - P P P
เอกสารแนบ
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน      นางสาวนิโลบล อ่ าเอี่ยม       ต าแหน่ง       นิติกร       เบอร์ตดิตอ่      090-3243113       email      nilobon_a@hotmail.com       วนัที่    2  เมษายน 2563 .
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